
6 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  ولالفصل األ 
  
  
  
  
  

انــرف لبنـم مصـتعامي



7 
 

  ولاب األ ـالب
  

  خالصة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان خالل الفترة الممتدة
   31/12/2014لغاية  2103/ 1/1من 

 
 

  التعاميم االساسية  -1
  

 128تعميم أساسي للمصارف رقم 
  للمؤسسات الماليةموجه أيضًا 

تاريخ  11323ساسي رقم نسخة عن القرار اال إيداع
 Complianceبانشاء "دائرة امتثال" ( المتعلق 12/1/2013

Department.(  
  

 129تعميم أساسي للمصارف رقم 
موجه أيضًا للمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة  ولمفوضي المراقبة
 المشتركة لالستثمار اديقوللصن وسائر األدوات المالية 

  بعمليات التسنيد
تاريخ  11389نسخة عن القرار األساسي رقم  إيداع

  المتعلق بتسنيد الموجودات. 6/4/2013
  

 130تعميم أساسي للمصارف رقم 
  موجه أيضًا للمؤسسات المالية 

تاريخ  11597نسخة عن القرار االساسي رقم  إيداع
-BDLتجزئة (المتعلق بنظام الدفع بال 6/11/2013

CLEAR.(  
  

 131تعميم أساسي للمصارف رقم 
 موجه أيضًا للمؤسسات المالية 

 ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات االيجار التمويلي
تاريخ  11618نسخة عن القرار االساسي رقم  إيداع
بمعلومات عن "االستثمار االجنبي  المتعلق 29/11/2013

  المصرفي والمالي المقيم.المباشر" بين غير المقيمين والقطاع 
  

 
 132تعميم أساسي للمصارف رقم 

 موجه أيضًا للمؤسسات المالية 
تاريخ  11717نسخة عن القرار االساسي رقم  إيداع

بالتسليفات إلى االشخاص الخاضعين  المتعلق 8/3/2014
  .من قانون النقد والتسليف 152) من المادة 4ألحكام الفقرة (

  
 133قم تعميم أساسي للمصارف ر 

 موجه أيضًا للمؤسسات المالية 
 6/8/2014تاريخ  ١١٨٢١ رقم األساسي القرار عن نسخة إيداع

 في للعاملين ُتمنح التي وبالمكافآت بالتعويضات المتعّلق

 .المصارف
  
  
  التعامـيم الوسيطة -2
  

  312تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية

تاريخ  11322نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7737المتعلق بتعديل القرار االساسي رقم  12/1/2013
 لدى(الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي  15/12/2000

المصارف والمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
77.  
  

  313تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  

تاريخ  11329نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل  14/1/2013
(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996
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للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
23.  
  

  314تعميم وسيط رقم 
  للمصارف                                         

تاريخ  11332ار الوسيط رقم نسخة عن القر  إيداع
تاريخ  9526المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  18/1/2013
المرفق بالتعميم مية) (وضعية المصارف االسال 17/2/2007

  .107االساسي رقم 
  

  315تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

  ولشركات االيجار التمويلي
تاريخ  11339عن القرار الوسيط رقم  نسخة إيداع
تاريخ  8047المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  28/1/2013
(نظام ابالغ بيانات المعامالت الدولية) المرفق  4/2/2002

  .90بالتعميم االساسي رقم 
  

  316تعميم وسيط رقم 
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

تاريخ  11353قرار الوسيط رقم نسخة عن ال إيداع
نظام المصلحة المركزية للمخاطر المتعلق بتعديل  16/2/2013

تاريخ  7705 لقرار األساسي رقمالمصرفية المرفق با
  .75موضوع التعميم االساسي رقم  26/10/2000
  

  317 تعميم وسيط رقم
  للمصارف 

تاريخ  11356نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7835متعلق بتعديل القرار األساسي رقم ال 25/2/2013
(االحتياطي اإللزامي) المرفق بالتعميم االساسي رقم  2/6/2001

  .2/6/2001تاريخ  84
  

  318تعميم وسيط 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  

تاريخ  11357نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل  25/2/2013
(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996

للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
23.  
  

  319تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة 

ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف 
  لبنان
 لوسيط رقمنسخة عن القرار ا إيداع

بتعديل القرار األساسي المتعلق   11/3/2013 تاريخ 11370
صول إيداع وسحب المبالغ أ( 26/2/1998تاريخ  6908رقم 

ات على في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكالنقدية 
  . 40المرفق بالتعميم االساسي رقم الحسابات المفتوحة لديه) 

  
  320 تعميم وسيط رقم

  ية ولمؤسسات الصرافة للمصارف وللمؤسسات المال
ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف 

  لبنان
 17/4/2013 تاريخ 1139 نسخة عن القرار الوسيط رقم إيداع

 26/2/1998تاريخ  6908بتعديل القرار األساسي رقم المتعلق 
في مصرف لبنان وأصول صول إيداع وسحب المبالغ النقدية أ(

المرفق بالتعميم حسابات المفتوحة لديه) سحب الشيكات على ال
  . 40االساسي رقم 

  
  321تعميم وسيط 

  للمصارف وللمؤسسات المالية  
تاريخ   11414نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل   13/5/2013

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996تاريخ 
وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم للمصارف 

23.  
  

  322 رقمتعميم وسيط 
  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة 

ولمؤسسات الوساطة المالية ولسائر المودعين لدى مصرف 
  لبنان
 11415نسخة عن القرار الوسيط رقم   إيداع
 6908رقم المتعلق بتعديل القرار األساسي  13/5/2013 تاريخ

أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في ( 26/2/1998تاريخ 
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مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة 
  . 40المرفق بالتعميم االساسي رقم لديه) 

  
      323تعميم وسيط رقم 

للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 
  ولمفوضي المراقبة لديها

تاريخ  11421سخة عن القرار الوسيط رقم ن إيداع
المتعلق بتعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة  20/5/2013

تاريخ  7135"سندات قيم منقولة" موضوع القرار األساسي رقم 
  .51المرفق بالتعميم االساسي رقم  22/10/1998
  

  324تعميم وسيط 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  

 5/6/2013تاريخ  11444يط رقم نسخة عن القرار الوس إيداع
 7/3/1996تاريخ  6116المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم 

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف 
  .23وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 

  
  325 تعميم وسيط رقم

للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات التي تتعاطى 
  المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية العمليات

 6/6/2013تاريخ  11445نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 30/3/2000تاريخ  7548بتعديل القرار األساسي رقم المتعلق 

(العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية) المرفق 
  .69بالتعميم االساسي رقم 

  
  326تعميم وسيط رقم 

  فللمصار 
 5/8/2013تاريخ  11490نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع

 2/6/2001تاريخ  7835المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم 
تاريخ  84(االحتياطي اإللزامي) المرفق بالقرار االساسي رقم 

2/6/2001.  
  

        327تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

 5/8/2013تاريخ  11491 نسخة عن القرار الوسيط رقم إيداع
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في تعديل المتعلق ب

لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع 
 5/11/1998تاريخ  7147لمرفق بالقرار األساسي رقم ا

  .53موضوع التعميم االساسي رقم 
  

  328تعميـم وسيط رقم 
  للمصارف  

تاريخ  11503نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7835المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  13/8/2013
(االحتياطي اإللزامي) المرفق بالتعميم االساسي رقم  2/6/2001

84.  
  

    329 تعميم وسيط رقم
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

لة ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقو  ولمفوضي المراقبة
المشتركة لالستثمار بعمليات  وسائر األدوات المالية وللصناديق

  التسنيد
تاريخ  11507نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 11389المتعلق بتعديل القرار االساسي رقم  17/8/2013

(تسنيد الموجودات) المرفق بالتعميم االساسي  6/4/2013تاريخ 
  .129رقم 

  
      330تعميم وسيط رقم 

  مصارفلل
تاريخ  11508نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7835المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  20/8/2013
(االحتياطي اإللزامي) المرفق بالقرار االساسي رقم  2/6/2001

  .2/6/2001تاريخ  84
  

      331تعميم وسيط رقم 
  للمصارف

 تاريخ 11512نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6116المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  22/8/2013
(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996

للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
23.  
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             332تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

تاريخ  11513نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6938القرار األساسي رقم المتعلق بتعديل  22/8/2013
(تحديد األموال الخاصة للمصارف) المرفق  25/3/1998

 .43بالتعميم االساسي للمصارف رقم 
  

  333تعميم وسيط رقم 
  ولمفوضي المراقبة للمصارف والمؤسسات المالية

تاريخ  11514نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7274األساسي رقم  القرار يلالمتعلق بتعد 23/8/2013
(التعامل مع القطاعات غير المقيمة) المرفق  15/4/1999

  . 62بالتعميم االساسي رقم 
  

        334تعميم وسيط رقم 
  للمصارف وللمؤسسات المالية  

تاريخ  11515نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7776المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  23/8/2013
(عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة  21/2/2001

  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  335تعميم وسيط رقم 
 للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

 7/9/2013تاريخ  11525نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 2/1/2001تاريخ  7743بتعديل القرار األساسي رقم المتعلق 

(دعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات 
الصناعية أو السياحية أو الزراعية) المرفق بالتعميم األساسي 

 .80رقم 
  

  336 تعميم وسيط رقم
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

تاريخ  11543نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
نظام المصلحة المركزية للمخاطر المتعلق بتعديل  20/9/2013

  .7705 لقرار األساسي رقمالمصرفية المرفق با
  

  337تعميم وسيط رقم 
للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 

   ولشركات اإليجار التمويلي ولمؤسسات الصرافة
تاريخ  11544نسخـة عن القـرار الوسيـط رقم  إيداع
تاريخ  9708تعديل القرار األساسي رقم المتعلق ب 20/9/2013
(التحاويل النقدية وفقًا لنظام الحوالة) المرفق  24/9/2007

  .111بالتعميم االساسي رقم 
  

  338 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية

تاريخ  11547نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 11323ر االساسي رقم المتعلق بتعديل القرا 23/9/2013

 Compliance"انشاء "دائرة امتثال"( 12/1/2013تاريخ 
Department "  128) المرفق بالتعميم االساسي رقم. 

  
  339تعميم وسيط رقم 

للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية  
ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات 

  صناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيدالمالية وال
تاريخ  11548نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  9286المتعلق بتعديل القرار االساسي رقم  23/9/2013
(المؤهالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرها  9/3/2006

لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي) المرفق 
  .9/3/2006تاريخ  103التعميم االساسي رقم ب
  

  340 تعميـم وسيط رقم
  للمصارف 

تاريخ  11557نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7835المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  2/10/2013
بالتعميم االساسي رقم (االحتياطي اإللزامي) المرفق  2/6/2001

84.  
  

  341 تعميم وسيط رقم
  رف وللمؤسسات المالية للمصا
تاريخ  11558نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع

تاريخ  6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل  2/10/2013
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(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996
للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 

23.  
  

  342 تعميم وسيط رقم
  ولمؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات الماليةللمصارف 

تاريخ  11569نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7493األساسي رقم  القرار تعديلالمتعلق ب 7/10/2013

المرفق بالتعميم  (أدوات ومنتجات مالية) 24/12/1999
  .66االساسي رقم 

  
  343تعميم وسيط رقم 
  للمؤسسات المالية

تاريخ  11589ن القرار الوسيط رقم نسخة ع إيداع
 7136بتعديل القرار األساسي رقم المتعلق  28/10/2013

(شروط تأسيس وممارسة عمل  22/10/1998تاريخ 
المؤسسات المالية) المرفق بالتعميم االساسي للمؤسسات المالية 

  .2رقم 
  

  344تعميم وسيط رقم 
  ليةللمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة الما

تاريخ  11590نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6213المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  28/10/2013

مؤسسات الوساطة المالية) المرفق ( 28/6/1996تاريخ 
بالتعميم االساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات 

  .27الوساطة المالية رقم 
  

  345تعميم وسيط رقم 
سات المالية وللمؤسسات التي تتعاطى للمصارف وللمؤس

  العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
تاريخ  11603نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7548بتعديل القرار األساسي رقم المتعلق  11/11/2013

(العمليات المالية والمصرفية بالوسائل  30/3/2000تاريخ 
  .69م االساسي رقم االلكترونية) المرفق بالتعمي

  

  346 تعميم وسيط
  للمصارف وللمؤسسات المالية  

تاريخ  11613نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل  25/11/2013

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996تاريخ 
ساسي رقم للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم اال

23.  
  

  347تعميم وسيط رقم 
  ولمفوضي المراقبة لمؤسسات الماليةلللمصارف و 

تاريخ  11619نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7274األساسي رقم  القرار المتعلق بتعديل 29/11/2013

(التعامل مع القطاعات غير المقيمة)  15/4/1999تاريخ 
  . 62المرفق بالتعميم االساسي رقم 

  
  348تعميم وسيط رقم 

  لمؤسسات الوساطة المالية
تاريخ  11620نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7551المتعلق بـالغاء القرار االساسي رقم  29/11/2013
والبيانات السنوية (مستندات الترخيص  30/3/2000ريخ تا

واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم 
  .1ت الوساطة المالية رقم األساسي لشركا

  
  349تعميم وسيط  

  للمصارف وللمؤسسات المالية 
تاريخ   11635نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116 القرار األساسي رقمالمتعلق بتعديل  16/12/2013

  (التسهيالت الممكن أن يمنحها  7/3/1996تاريخ 
تعميم مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بال

  .23االساسي رقم 
  

  350 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية

تاريخ  11645نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
  المتعلق بـ: 20/12/2013
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 2/6/1996تاريخ  6213الغاء القرار األساسي رقم  -
للمصارف مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم االساسي (

  . 27رقم 
 24/12/1999تاريخ  7493تعديل القرار االساسي رقم  -

  .66المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  351تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

 4/2/2014تاريخ  11673نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في تعديل المتعلق ب

المفروضة على المراكز والفروع  لبنان وتحديد المخصصات
 5/11/1998تاريخ  7147لمرفق بالقرار األساسي رقم ا

  .53موضوع التعميم االساسي رقم 
  

  352تعميم وسيط رقم 
للمصارف والمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية 
 ولمفوضي المراقبة ولهيئات االستثمار الجماعي وللصناديق

  ات التسنيدالمشتركة لالستثمار بعملي
تاريخ  11704نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
المتعلق بإلغاء قرارات أساسية نتيجة العمل  28/2/2014

المتعلق باألسواق  17/8/2011تاريخ  161لقانون رقم بأحكام ا
  المالية.

  
  353 تعميم وسيط رقم

  للمصارف والمؤسسات المالية
اريخ ت 11705نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7493األساسي رقم  القرارتعديل المتعلق ب 28/2/2014
بالتعميم (أدوات ومنتجات مالية) المرفق  24/12/1999

  .66االساسي رقم 
  

  354 تعميم وسيط رقم
  للمصارف وللمؤسسات المالية

تاريخ  11706نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 المتعلق بتعديل القرار األساسي  28/2/2014

(عمليات التسليف والتوظيف  21/2/2001تاريخ  7776رقم 
  .81والمساهمة والمشاركة) المرفق بالتعميم االساسي رقم 

  355تعميم وسيط رقم 
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى 

  العمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
تاريخ  11707نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7548القرار االساسي رقم بتعديل  المتعلق 28/2/2014
(العمليات المالية والمصرفية بالوسائل  30/3/2000

  .69االلكترونية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  356تعميم وسيط رقم 
 للمصارف وللمؤسسات المالية

تاريخ  11708نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6568القرار االساسي رقم تعلق بتعديل الم 28/2/2014
(عمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات  24/4/1997

    .32المالية) المرفق بالتعميم االساسي رقم 
  

  357 تعميم وسيط رقم
  للمصارف و المؤسسات المالية ولشركات اإليجار التمويلي

تاريخ  11709نسخة عن القرار الوسيط رقم   إيداع
نظام المصلحة المركزية للمخاطر المتعلق بتعديل  28/2/2014

   7705 لقرار األساسي رقمالمصرفية المرفق با
  .75موضوع التعميم االساسي رقم  26/10/2000تاريخ 

  
  358تعميم وسيط رقم 

  للمصارف 
 6/3/2014تاريخ  11714نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع

 25/3/1998تاريخ  6939تعديل القرار األساسي رقم المتعلق ب
(نسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان) المرفق بالتعميم 

  .44االساسي رقم 
  

  359تعميم وسيط رقم 
  للمصارف 

 6/3/2014تاريخ  11715نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 25/3/1998تاريخ  6938القرار أالساسي رقم المتعلق بتعديل 

ف) المرفق بالتعميم أالساسي (تحديد األموال الخاصة للمصار 
 . 43للمصارف رقم 
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  360تعميم وسيط رقم 
  للمصارف

 6/3/2014تاريخ  11716نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6/12/1997تاريخ  6830األساسي رقم  القرارالمتعلق بتعديل 

(قروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة) المرفق 
 .35قم بالتعميم االساسي للمصارف ر 

  
  361 تعميم وسيط رقم

  للمصارف وللمؤسسات المالية
 8/3/2014تاريخ  11718نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع

 21/2/2001تاريخ  7776المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم 
(عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة) المرفق 

  . 81بالتعميم االساسي رقم 
  

  362 تعميم وسيط رقم
  للمصارف والمؤسسات المالية

 11/3/2014تاريخ 11724نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7493األساسي رقم  القرار تعديلالمتعلق ب

والنشاطات في األسواق  (العمليات المالية 24/12/1999
  .66المرفق بالتعميم االساسي رقم المالية) 

  
  363تعميم وسيط رقم 

المالية ولمؤسسات الوساطة المالية  للمصارف وللمؤسسات
ولهيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات 

  المالية والصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد
تاريخ  11725نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  9286المتعلق بتعديل القرار االساسي رقم  11/3/2014
هالت العلمية والتقنية واألدبية الواجب توفرها (المؤ  9/3/2006

لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي) المرفق 
  .9/3/2006تاريخ  103بالتعميم االساسي رقم 

  
 364تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف
تاريخ  11763نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7835األساسي رقم  المتعّلق بتعديل القرار 29/4/2014

(اإلحتياطي اإللزامي) المرفق بالتعميم األساسي رقم  2/6/2001
  .2/6/2001تاريخ  84
  

 365 رقم وسيط تعميم
 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف

 7/5/2014 تاريخ 11769 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 7/3/1996 ختاري 6116 األساسي رقم بتعديل القرار المتعّلق

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف 
  .23 رقم األساسي بالتعميم وللمؤّسسات المالية) المرفق

 
  366تعميم وسيط رقم 

موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية وشركات اإليجار 
  التمويلي

تاريخ  11813نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
  تعديل :المتعّلق ب 25/7/2014
المتعلق  7/3/1996تاريخ  6116القرار األساسي رقم  -

بالتسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف 
 .23وللمؤّسسات المالية المرفق بالتعميم األساسي رقم 

المتعّلق  2/1/2001تاريخ  7743القرار األساسي رقم  -
بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات 

صناعية أو السياحية أو الزراعية المرفق بالتعميم ال
 . 80األساسي رقم 

المتعّلق  2/6/2001تاريخ  7835القرار األساسي رقم  -
  .84باإلحتياطي اإللزامي المرفق بالتعميم األساسي رقم 

 
 367تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 
تاريخ  11822نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
  المتعّلق بتعديل كل من : 11/8/2014
(التسهيالت  7/3/1996تاريخ  6116القرار األساسي رقم  -

الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤّسسات 
 .23المالية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

األموال  25/3/1998تاريخ  6938القرار األساسي رقم  -
امية للمصارف العاملة في الخاصة إلحتساب النسب النظ

 . 43لبنان) المرفق بالتعميم األساسي للمصارف رقم 
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(اإلطار  25/3/1998تاريخ  6939القرار األساسي رقم  -
التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان) 

  .44لمرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  368تعميم وسيط رقم 
  ةمؤّسسات المالي موّجة الى المصارف وال

تاريخ  11823نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 11717المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  11/8/2014

(التسليفات الى األشخاص الخاضعين  8/3/2014تاريخ 
من قانون النقد والتسليف)  152) من المادة 4ألحكام الفقرة (

  .132المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  369تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية ّجة الى المصارف والمو 

تاريخ  11831نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  7776المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  21/8/2014
(عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة  21/2/2001

  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  370تعميم وسيط رقم 
مؤّسسات المالية ومؤّسسات الّصرافة  مصارف والموّجة الى ال

  والى سائر المودعين لدى مصرف لبنان
 6/9/2014تاريخ  11842نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع

 26/2/1998تاريخ  6908المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم 
(أصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول 

الحسابات المفتوحة لديه) المرفق بالتعميم سحب الشيكات على 
  .40األساسي رقم 

  
 371 رقم  وسيط تعميم

 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف
 11/9/2014تاريخ 11850 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع

بتعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة  المتعّلق
 األساسي رقم هاب المرفق بالقرارتبييض األموال وتمويل اإلر 

 رقم األساسي بالتعميم موضوع  18/5/2001 تاريخ 7818
83.  

  372تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية موّجه الى المصارف وال

تاريخ  11871نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
تاريخ  6116المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  7/10/2014
يالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان (التسه 7/3/1996

للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
23.  
  

  373تعميم وسيط رقم 
  مؤّسسات المالية موجَّه الى المصارف وال

تاريخ  11872نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 11717المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  7/10/2014

(التسليفات الى األشخاص الخاضعين  8/3/2014تاريخ 
من قانون النقد والتسليف)  152) من المادة 4ألحكام الفقرة (

  .132المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  374تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف 

تاريخ  11889نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7156م المتعّلق بتعديل القرار األساسي رق 27/10/2014

(إيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف  10/11/1998تاريخ 
اللبنانية في المصارف والمؤّسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في 

  .57الخارج) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

  375تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية 

ريخ تا 11890نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  27/10/2014

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996تاريخ 
للمصارف وللمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

23.  
  

  376تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية 

تاريخ  11891م نسخة عن القرار الوسيط رق إيداع
تاريخ  7776المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  1/11/2014
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(عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة  21/2/2001
  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  377تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف 
تاريخ  11897نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6939تعّلق بتعديل القرار األساسي رقم الم 12/11/2014

(اإلطار التنظيمي لكفاية رساميل  25/3/1998تاريخ 
  .44المصارف العاملة في لبنان) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  378تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية والى مفوضي المراقبة
تاريخ  11898نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7274المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  12/11/2014

(التعامل مع القطاعات غير الرسمية)  15/3/1999تاريخ 
  .62المرفق بالتعميم األساسي رقم 

  
  379تعميم وسيط رقم 

موجَّه الى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة 
  المالية والى شركات اإليجار التمويلي

تاريخ  11899سخة عن القرار الوسيط رقم ن إيداع
  المتعّلق بـ : 13/11/2014

 30/6/2001تاريخ  7858تعديل القرار األساسي رقم  -
(بيانات إحصائية) المرفق بالتعميم األساسي للمصارف 
وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولشركات 

  .85اإليجار التمويلي رقم 
 16/11/2001تاريخ  7987م إلغاء القرار األساسي رق -

(معلومات عن عمليات اإليجار التمويلي) المرفق بالتعميم 
األساسي لشركات اإليجار التمويلي وللمؤسسات المالية رقم 

2.  
  

   380 رقم وسيط تعميم
 المالية والمؤّسسات موجَّه الى المصارف

 تاريخ 11900 رقم الوسيط القرار عن نسخة إيداع
 6116 األساسي رقم بتعديل القرار المتعّلق 13/11/2014

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996 تاريخ
 رقم األساسي بالتعميم للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق

23.  
  

 381تعميم وسيط رقم 
  موجَّه الى المصارف

تاريخ  11901نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 7835القرار األساسي رقم المتعّلق بتعديل  13/11/2014

(اإلحتياطي اإللزامي) المرفق بالتعميم  2/6/2001تاريخ 
  .84األساسي رقم 

  
 382تعميم وسيط رقم 

  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 
تاريخ  11915نسخة عن القرار الوسيط رقم  إيداع
 6116المتعّلق بتعديل القرار األساسي رقم  10/12/2014

(التسهيالت الممكن أن يمنحها مصرف لبنان  7/3/1996تاريخ 
للمصارف وللمؤّسسات المالية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 

 7705) المرفق بالقرار األساسي رقم CTC01واألنموذج ( 23
(نظام المصلحة المركزية للمخاطر  26/10/2000تاريخ 

  .75المصرفية) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

 383قم تعميم وسيط ر 

  موجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية 
تــــــــــاريخ  11917عــــــــــن القــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم نســــــــــخة  إيــــــــــداع

 7776ساســــــي رقــــــم القــــــرار األ ق بتعــــــديلالمتعّلــــــ 24/12/2014
(عمليــــات التســــليف والتوظيــــف والمســــاهمة  21/2/2001تــــاريخ 

  .81والمشاركة) المرفق بالتعميم األساسي رقم 
  

 384تعميم وسيط رقم 

وجَّه الى المصارف والمؤّسسات المالية ومؤّسسات الوساطة م
  المالية وشركات اإليجار التمويلي

تــــــــــاريخ  11918نســــــــــخة عــــــــــن القــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم  إيــــــــــداع
 7723ساســــــي رقــــــم القــــــرار األ ق بتعــــــديلالمتعّلــــــ 24/12/2014

(وضـــــــعية المصـــــــارف) المرفـــــــق بـــــــالتعميم  2/12/2000تـــــــاريخ 
  .76األساسي رقم 
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